ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 10.

Angol nyelv

középszint
Javítási-értékelési útmutató 1811

ANGOL NYELV

KÖZÉPSZINTŰ
ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Angol nyelv — középszint

Javítási-értékelési útmutató

Általános útmutató
Az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése vizsgarész-összetevőkben szerzett feladatpontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási-értékelési útmutatóban
található táblázat alapján történik.
Javításkor a hibákat, tévedéseket, illetve a hiányzó megoldásokat a vizsgázó által
használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával kell jelölni.
Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás
közben az Olvasott szöveg értése és a Nyelvhelyesség vizsgarész-összetevőkben minden
feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe, illetve a Hallott
szöveg értése vizsgarész-összetevőben az itemek mellett a jobb oldali margóra kérjük, írja be a
következő kódokat:
•
•

1 = jó válasz
0 = nem elfogadható válasz

Például:
1)

1

2)

0

3)

1

4)

0

Az első és harmadik kérdésre adott válasz: helyes.
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen.
Feladatonként összesíteni kell az elért pontokat. A feladat alatt az első téglalapban
az elérhető pontszám szerepel, a másodikba kérjük, írja be a vizsgázó által elért pontszámot.
Például:
4 pont

2

Kérjük, a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be:
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit);
• az elért összpontszámot (feladatpontszám);
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata
alapján), majd aláírásával hitelesítse azt.
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Javítási-értékelési útmutató

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Csak az utasításban megadott helyre beírt megoldás fogadható el.
A rövid választ igénylő, valamint a mondatkiegészítéses feladatoknál a válaszokat
tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak
akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Az esetleges
helyesírási és nyelvtani hibák ellenére is pontot kap tehát a vizsgázó, ha válaszából
megállapítható, hogy megértette a szöveget. Ha valamelyik kérdésre többféle válasz is
elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetséges válaszokat, illetve azokat
a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. A zárójelben szereplő szavak
és kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.
Nem kaphat viszont pontot a vizsgázó, ha az utasításban megadott szószámot túllépi,
még akkor sem, ha a válasz egyébként helyes. (Az összevont alakok egy szónak számítanak,
tehát: it’s been = két szó; it has been = három szó.)
Pontot veszít a vizsgázó akkor is, ha valamelyik kérdésre több választ ír be. Erre
akkor sem kaphat pontot, ha a többféle változat között a helyes megoldás is szerepel.
Javítási kulcs
Task 1
1) F
2) L
3) E
4) H
5) B
6) G
7) A
8) K

Task 2
9) D
10) B
11) K
12) G
13) A
14) L
15) F
16) H

Task 3
17) A
18) A
19) B
20) C
21) A
22) B
23) A

Task 4
24) (boat’s/yacht’s) engine/(also
acceptable: motor)
25) (fishing/Taiwanese) boat/ship/vessel //
fisherman
26) without (using)
27) SOS call(s)/signal(s)/message(s)/
distress signals
28) day
29) a/one year

Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
29
33
28
32
27
31
26
30
25
28
24
27
23
26
22
25
21
24
20
23
19
22
18
20
17
19
16
18
15
17
14
16
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Feladatpont Vizsgapont
13
15
12
14
11
13
10
11
9
10
8
9
7
8
6
7
5
6
4
5
3
3
2
2
1
1
0
0
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Javítási-értékelési útmutató

NYELVHELYESSÉG
A javítási-értékelési útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.
A nyelvhelyességi vagy helyesírási szempontból hibás megoldás nem fogadható el.
Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el.
Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha
tartalmazza, a helyes megoldást is.
Javítási kulcs
Task 1
1. celebrations
2. Spanish
3. western (also acceptable:
westward / westerly)
4. departure
5. death
6. explorer
7. unknown

Task 2
8. D
9. B
10. B
11. A
12. C
13. A
14. D
15. C
16. B

Task 3
17. not/less (also acceptable: never)
18. be / become
19. who / that / and
20. took
21. for
22. each / every (also acceptable:
before/by)
23. by / among / amongst
24. as
25. than

Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
25
18
24
17
23
17
22
16
21
15
20
14
19
14
18
13
17
12
16
12
15
11
14
10
13
9
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7
9
6
8
6
7
5
6
4
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
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Javítási-értékelési útmutató

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a helyesírási
hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Így
például elfogadhatjuk a builder helyett a *bilder megoldást, de nem tekinthetjük egyszerű
helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a megoldásba
(mondjuk, heat helyett *meat). A többes számú alak hiányát önmagában ne vegyük hibának.
Sikeres javítások elfogadhatók, de csak akkor, ha egyértelműen kiderül, hogy mi volt
a vizsgázó végleges döntése. Amennyiben több – köztük hibás megoldást is tartalmazó –
„érvényes” választ írt be a vizsgázó, a válaszokat akkor sem fogadhatjuk el, ha azok tartalmazzák a helyes megoldást is.
Javítási kulcs
TASK 1 (Csak az alábbi, a szövegben elhangzó TASK 2
szavak fogadhatók el.)

TASK 3

1. 3,000 / three thousand (A vessző hiányában
is elfogadható!)
2. hammer
3. builder
4. plastic
5. earth
6. heat
7. water
8. gardener
9. skills

18. A
19. AB
20. B
21. B
22. A
23. B
24. AB
25. AB

10. B (also acceptable: C)
11. B
12. C
13. A
14. B
15. A
16. B
17. A

Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
25
33
24
32
23
30
22
29
21
28
20
26
19
25
18
24
17
22
16
21
15
20
14
18
13
17
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Feladatpont Vizsgapont
12
16
11
15
10
13
9
12
8
11
7
9
6
8
5
7
4
5
3
4
2
3
1
1
0
0
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Javítási-értékelési útmutató

SZÖVEGÁTIRAT
TASK 1
Simon Dale is a self-employed photographer. He spent only £3,000 on his new hillside home
in Wales, and built it in less than four months. To build the house, Simon used little more than
a saw, a hammer and a few nails.
First, with the help of his father-in-law, who is a builder, he made a big hole in the hillside and
then constructed the building’s wooden frame. First, he covered the roof with straw to stop heat
escaping from the house. And then he put some sheets of plastic on top of it to make it
waterproof. Finally, it was all covered with 30 cm of earth to make sure that the house
harmonizes perfectly with its surroundings.
The home - which looks very similar to those used by hobbits in Tolkien’s much-loved books
The Hobbit and Lord of the Rings - is designed to be completely environmentally friendly. Heat
is produced by a wood-burner and electricity comes from solar panels on the roof. Water is
collected from a nearby spring and there’s a compost toilet.
Simon lives in the house with his wife, who is a writer and a gardener, and their two children.
He thinks that building an eco-home is actually very easy. He said, “This kind of building is
quite cheap so practically anyone can afford to build it. My most important skills were being
able bodied, having self-belief, readiness to work hard and a friend or two to help lift some
building materials now and again.”
(http://www.stylist.co.uk/home/3000-hobbit-house-built-in-welsh-hillside)

TASK 2
Danielle Backstrom, who lives in Colorado Springs, had just driven into her garage after taking
her children to school, when she caught sight of a fully-grown adult bear at the back of the
garage. In the video she herself made, you can hear her shout angrily, ‘Get out of my garage!’
The bear took a quick look at her inside the car and then headed towards the refrigerator and
freezer in the front of the garage. Danielle used the horn of the car to scare him away, then
rolled down the window to wave her hands to make the bear go away. The bear eventually left
the garage, but he stopped right behind the woman's car. Danielle slowly started to back up the
car to encourage him to leave the garage before closing the door to keep him out.
She immediately contacted Colorado Wildlife Agency, which is already working to catch the
bear. They do believe it is the same bear that was recorded on camera stealing ice cream and
M&M's from a garage this week in the same neighborhood. Officers say the bear weighs more
than 180 kg, much heavier than the average adult bear, which typically grows to be between
100 and 140 kg in the wild. A Colorado Wildlife Agency official said that the bear will have to
be destroyed as it has got far too used to people and could be quite dangerous for the children
in the neighborhood. He added, ‘We hate having to do that, but human health and safety is our
main concern, and when bears become dangerous, we're left with no choice.’
(http://www.koaa.com/story/35769175/colorado-springs-woman-has-run-in-with-bear-in-her-garage)
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TASK 3
(R = Reporter Z = Zlatan Ibrahimović)
R: Zlatan, where are you from?
Z: My mum is Croatian and my dad is Bosnian. I'm from, let's say a ‘ghetto’, in Malmö, Sweden,
a place called Rosengard. It was famous for being a very bad area. Even today they talk about
it being a bad area. There were a lot of foreigners; a mix from Africa, from Asia, from Europe,
from everywhere. I think it comes naturally that you become tough, because of the environment.
I’ve always believed in myself, because when you come from an area like that you have to have
a lot of confidence. I'm very proud to be from this area and I represent that area. I have played
for many big football clubs. It means if I can succeed, if I can do it, then everybody else can do
it.
R: Would you say a few words about your family?
Z: You could say I’m a product of a broken home. My parents broke up when I was two and I
stayed with my mum but living with my mum and watching a step-father coming into my life
was indeed a painful experience. As a result, I couldn’t eat and I got seriously underweight. I
got a lot better when I was allowed to see my father again who I loved very much.
R: Is it true that you were a talented thief?
Z: I would say I was quite a talented thief. I stole a lot of bicycles. We lived a long way from
the football fields, and at some point I asked myself: Why the hell do you always go there on
foot? Once there was this wonderful bicycle, which belonged to the postman, and he hadn’t
locked it. When he disappeared in the entrance with the post, I jumped into the saddle and rode
off. Once I got around the corner, I stopped and looked inside the saddle bags. There were
letters inside. So I said to myself: No, you can't do this. So I parked the bicycle and ran away.
When I go into the supermarket these days with my old friends, they will open their jackets
afterwards in the car, and all sorts of stuff will fall out. I say to them: Are you out of your mind?
I could buy the entire shop. But that’s not the point. They do it for fun. That’s how we grew up.
I have become more sensible, and I am rich. But I will never be able to deny where I came from.
How does the saying go? You can get the boy out of the ghetto, but you can't get the ghetto out
of the boy.
R: This is what your former headmistress said about you. I quote, “I've been at this school 33
years and Zlatan is easily in the top five of the worst pupils we have ever had. He was the
number one bad boy at the time, a prototype of the kind of child that ends up in serious trouble.”
Is that true?
Z: Yes, I was noisy and violent. I just had a hard time sitting still; I had ants in my pants.
Sometimes I only went to school for lunch, sometimes not at all. I preferred to play football.
R: So what about your headmistress’s prediction that you will end up in serious trouble?
Z: Football saved me. My message to everyone who feels different or unlucky is that if you
believe in yourself, you will also make it. Everything depends on you.
(http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/sweden-football-star-zlatan-ibrahimovic-attacks-guardiola-a-925691.html)
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Javítási-értékelési útmutató

ÍRÁSKÉSZSÉG

Általános útmutató
A hibákat jelölni kell a feladatlapon.
A feladatok javításakor használható jelölések:

A feladatlapon a szürke táblázatokban két külön oszlop található:
• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximális
pontszámot,
• a másikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért pontszámot, illetve
az utolsó sorba a feladatra adott összpontszámot.
Például:
22 pont

18

Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be:
•
•
•

a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit);
az elért összpontszámot, amely egyben a vizsgapontszám;
végül aláírásával hitelesítse értékelését.
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Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója
(33 pont)
1. feladat
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvhelyesség, helyesírás
Összesen

Maximális pontszám
5
3
3
11

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” értékelési szempont alapján
0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.
II. Az értékelési szempontok kifejtése
•

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommunikációs szándékot,
azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre.

•

Szókincs, kifejezésmód
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának,
a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat a középszintnek megfelelő változatosságot
mutat-e.

•

Nyelvhelyesség, helyesírás
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a mondattan,
az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani,
helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljes
egészében megértse.

III.

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága

5 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs célt.
Valamennyi
irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki.

4–3 pont
A vizsgázó nagyrészt
megvalósította a kommunikációs célt.
Az irányító szempontok
közül kettőt megfelelően
dolgozott ki, a harmadikat csak részben (4 pont),
illetve egy irányító szempontot megfelelően, a
többit csak részben (3
pont).

2–1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célt; Az irányító
szempontok közül egyet
megfelelően dolgozott ki,
ezen kívül még egyet
részben, a harmadikat
egyáltalán nem (2 pont),
illetve
két
irányító
szempontot csak részben,
és egyet egyáltalán nem
(1 pont).

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg a kommunikációs célt; – félreértette,
illetve nem megfelelően
dolgozta ki a feladatot.

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni.
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 40 szónál
rövidebb.
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2.

Szókincs, kifejezésmód

3 pont
A szöveget a B1 szintnek,
témának és a közlési
szándéknak megfelelő,
változatos szókincs jellemzi.

3.

Javítási-értékelési útmutató

2 pont
A szöveget a B1 szintnek,
a témának és a közlési
szándéknak
megfelelő
szókincsre való törekvés
jellemzi. A szókincs
korlátai miatt előfordul
ismétlés.
Néhol nem megfelelő a
szóhasználat, ez azonban
nem befolyásolja a szöveg
megértését.

1 pont
A
szöveget
kevésbé
változatos, a B1 szintnek
nem teljesen megfelelő, helyenként leegyszerűsített, de
még a téma és a közlési szándék szempontjából elfogadható szókincs jellemzi. Sok a
szóismétlés.
A nem megfelelő szóhasználat néhány helyen megnehezíti a szöveg megértését.

0 pont
A
szövegben
felhasznált szókincs nem
felel meg a B1 szinten
elvárhatónak,
leegyszerűsített, nem a
témának és a közlési
szándéknak megfelelő.
A nem megfelelő szóhasználat több helyen
jelentősen megnehezíti
a szöveg megértését.

Nyelvhelyesség, helyesírás

3 pont
A szöveg a terjedelemhez
képest kevés (4-5) nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz,
amelyek azonban nem
befolyásolják a megértést. (Kivéve, ha ezek
szerepelnek a táblázat
alatti megjegyzésben.)

2 pont
A szöveg 6-8 (ismétlődő)
nyelvi
(mondattani,
alaktani,
helyesírási)
hibát tartalmaz, amelyek
azonban a megértést nem
befolyásolják;
VAGY
csak
3-4
nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz,
amelyek azonban kis
mértékben nehezítik a
szöveg megértését.

1 pont
A szövegben 10-nél több
olyan nyelvi (mondattani,
alaktani, helyesírási) hiba
van, amely a megértést
nem befolyásolja, valamint 4-5, a megértést
jelentősen nehezítő nyelvi (mondattani, alaktani,
helyesírási) hiba is előfordul benne.

0 pont
A szöveg a nyelvi
(mondattani,
alaktani,
helyesírási) hibák miatt
több helyen nem érthető.

Amennyiben az alábbi nyelvhelyességi hibák ismétlődően előfordulnak a dolgozatban, még ha nem
nehezítik is a szöveg megértését, a Nyelvhelyesség, helyesírás szempont alapján maximális pontszám nem
adható:
• Az ezen a szinten elvárható igeidők (ld. Részletes követelményrendszer) alakjában vagy
használatában elkövetett hibák
• A létige elhagyása azokban a mondatokban, amelyek magyarul igétlen mondatok
• A kérdő és tagadó mondatokban elkövetett hibák (szórend, kettős tagadás stb.)
• A mondaton belüli egyeztetés hibái (szám, személy)
2. feladat
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
Szövegalkotás
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvhelyesség, helyesírás
Összesen

Maximális pontszám
6
2
4
5
5
22

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési szempont
alapján 0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.
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II. Az értékelési szempontok kifejtése
•

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommunikációs célt;
hány irányító szempontra tért ki és megfelelő részletességgel tárgyalta-e őket; a szöveg hossza megfelele a megadott szószámnak.

•

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és stílusa
megfelel-e a közlési szándéknak valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy
az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e.

•

Szövegalkotás
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és a szöveg
gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, vannak-e bekezdések; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és
visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.).

•

Szókincs, kifejezésmód
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának,
a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat a középszintnek megfelelő változatosságot
mutat-e.

•

Nyelvhelyesség, helyesírás
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a mondattan,
az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani,
helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljes
egészében megértse.

III. Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

6-5 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs célokat.
Valamennyi
irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki (6 pont).
Egy irányító szempontot
csak részben dolgozott ki,
a többit maradéktalanul (5
pont).

4–3 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.

2–1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célokat.

Az irányító szempontok
közül legalább kettőt
megfelelően dolgozott ki,
a többit csak részben
(4 pont), illetve egy irányító szempontot megfelelően, az összes többit
csak részben (3 pont).

Az irányító szempontok
közül egyet megfelelően
dolgozott ki, ezen kívül
még egyet részben, a többit
egyáltalán
nem
(2 pont), illetve valamennyi irányító szempontot csak részben, és
van olyan is, amelyet
egyáltalán nem (1 pont).

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg a kommunikációs célokat, mert:
– félreértette a feladatot,
– az irányító szempontok
közül egyet sem dolgozott
ki megfelelően, csak
néhányat részben, és van
olyan is, amelyet egyáltalán nem.

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, A feladat teljesítése, a megadott szempontok
követése szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni.
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 50
szónál rövidebb.
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2.

Javítási-értékelési útmutató

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás

2 pont
A szöveg a szövegfajtának és
a szerző és az olvasó közötti kapcsolatnak megfelelő hangnemben
íródott, az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelt.

3.

1 pont
A
szöveg
hangneme
következetlenséget
mutat,
az
olvasóban nem mindig a szerző
szándékának megfelelő benyomást
kelt.

0 pont
A szöveg hangneme nem megfelelő, az olvasóban nem a szerző
szándékának megfelelő benyomást
kelt.

Szövegalkotás

4 pont
A szöveg felépítése,
az irányító szempontok
elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő, elkülönül a bevezetés és a befejezés.
Bekezdéseket alkalmaz.
A mondatok szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.

3–2 pont
A szöveg felépítése,
az irányító szempontok elrendezése a kisebb aránytalanságok ellenére logikus.
A vizsgázó törekszik
a gondolati tagolásra.
Bekezdéseket alkalmaz.
(3 pont)
Külön
bekezdésben
elkülöníti legalább a bevezetést vagy a befejezést;
VAGY

1 pont
A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű.

0 pont
A szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen, összefüggéstelen mondatokból áll.

A vizsgázó nem törekszik
a gondolati tagolásra,
hiányzik a bevezetés és
a befejezés.

A szöveg annyira rövid,
hogy szövegként nem értékelhető.

Nem alkalmaz
déseket.

bekez-

A mondatok több helyen
nem kapcsolódnak egymáshoz.

a
hibátlan
gondolati
tagolás vizuálisan nem
jelenik meg, nem alkalmaz
bekezdéseket. (2 pont).
A mondatok általában
szervesen kapcsolódnak
egymáshoz.
4.

Szókincs, kifejezésmód

5 pont
A szöveget a B1 szintnek,
a témának és a közlési
szándéknak megfelelő,
változatos, viszonylag bő
szókincs jellemzi.
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4–3 pont
A szöveget a szintnek, a
témának és a közlési
szándéknak
megfelelő
szókincs jellemzi. A
szókincs korlátai miatt
előfordul ismétlés.
Néhol nem megfelelő a szóhasználat, ez azonban nem
vagy csak kis mértékben nehezíti a szöveg megértését.

2–1 pont
A szöveget kevésbé változatos, helyenként egyszerű, de
még a téma és a közlési
szándék szempontjából elfogadható szókincs jellemzi.
Sok a szóismétlés (2
pont).
A nem megfelelő a szóhasználat néhány helyen jelentősen megnehezíti a mondanivaló megértését (1 pont).
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0 pont
A szövegben felhasznált
szókincs nagyon egyszerű, nem a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő.
A nem megfelelő szóhasználat több helyen
jelentősen megnehezíti
a szöveg megértését.
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Javítási-értékelési útmutató

Nyelvhelyesség, helyesírás

5 pont
A szöveg a terjedelemhez
képest kevés (6-8) nyelvi
(mondattani,
alaktani,
helyesírási) hibát tartalmaz, amelyek azonban
nem befolyásolják a megértést. (Kivéve, ha ezek
szerepelnek a táblázat
alatti megjegyzésben.)

4–3 pont
A
szöveg
több
(ismétlődő) nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz,
amelyek azonban a megértést nem befolyásolják
(4 pont);
csak
néhány
nyelvi
(mondattani,
alaktani,
helyesírási) hibát tartalmaz, amelyek azonban
nehezítik a szöveg megértését (3 pont).

2–1 pont
A szöveg nyelvi szintje
nem mindenhol felel meg
a B1 szinten elvárhatónak
(ld Részletes követelményrendszer); sok olyan
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba
található benne, amely a
megértést nem befolyásolja (2 pont); több, a
megértést nehezítő nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hiba is előfordul benne (1 pont).

0 pont
A szöveg nyelvi szintje
alatta marad a B1 szinten
elvárhatónak,
és
a
gyakori (ismétlődő) nyelvi (mondattani, alaktani,
helyesírási) hibák miatt
több helyen nehezen,
vagy egyáltalán nem
érthető.

Amennyiben az alábbi nyelvhelyességi hibák ismétlődően előfordulnak a dolgozatban, még ha nem
nehezítik is a szöveg megértését, a Nyelvhelyesség, helyesírás szempont alapján maximális pontszám nem
adható:
•
•
•
•

Az ezen a szinten elvárható igeidők (ld. Részletes követelményrendszer) alakjában vagy
használatában elkövetett hibák
A létige elhagyása azokban a mondatokban, amelyek magyarul igétlen mondatok
A kérdő és tagadó mondatokban elkövetett hibák (szórend, kettős tagadás stb.)
A mondaton belüli egyeztetés hibái (szám, személy)
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